A kettős könywítelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsá 1i melléklete I vw-tlz
l

Beküldő adatai
A szervezetet nyilvántartó bííóság megnevezése:
1

Fővárosi Tö

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuián keresztül a kéíelembeküldésíe kerül)
Elótag

Viselt néV:

családi név

Első utónéV

További utónevek

f___l

születési név:
Anyja neve:

születési ország neve:
szuletési település neve:

születési ideje:

ARoRszAG

oRos

FIdFTd-m-m
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I

vx-uz

I

a

A szeíVezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
01 Fővárosi

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhaszntlsági melléklet) az alábbiak közül melyikre Vonatkozik!
a. szervezet
b.

E

!

Jogi személy szeívezeti egység (származtatott iogi személy)

szervezet neve:

Ass

LAJ

o§

N

szervezet székhelye:
lrányííószám

EEEE

közterület neve:

Település:

Budapest

K

ARFoK

ge,

Hélzszám:

Ajtó

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám;
Település;

b.

llll

közterület neve:
Házszám,.

|------_l

Kozterület iellege;

Lépcsőház:

r--T

Emelet:

t--__l
E!-Etr

Nyilvántanási szám:

(Jogi személy sze rvezeti egység eseté ben : "Anyaszeruezet")

Bejegyző határozat száma;

m ffi

(Jogi szeméIy szervezeti egyséq esetében:
Jogi személlyé nyjlvánító haLározat száma)

.

/

l

r|s]

/m

EEEEEEEE-E-EE
\

Képviselő aláírása:

lj

:-Y

-l

b,E]

r4. '
\1or"t,

Keltezés:

SZÉKESFEHÉRVÁR

6l6l8l4

FIrIlTiI,n E,

szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma;
szervezet / Jogi személy szervezeti egysé9
Kepvlselo|enek neve:

Ajtó

4\l

jr'

EEEE-EE-EE
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egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I pK-142
szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerúsített éves beszámoló
Előző éu

EsZKöZöK

A.

méí]ege
Előző év

helyesbítése

(Adatok ezer forintban )

TárgyéV

(AKTíVÁK)

BeíeKetett eszköZök
l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eSZkóZök

lll. Befektetett pénZügyi eszközök

B.

ForgóeszköZök

2734

591

36

36

2 698

555

l. készletek

ll. kcjvetelések
lll. Éftékpapírok

c.

lv. pénzeszközök

Akív időbeli elhatárolások
ESZKOZOK OSSZESEN

90
2 734

681

723

681

tzo

723

603

-42

FoRRÁsoK (PAssZíVÁK)

D.

Saját tőke
l. lndUló tőke/jegyzett tőke

ll. Tókeváltozas/eredmény

lll. Lekötött

tartalék

lv, Értékelésitartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(köZhasznú tevékényséqből)
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.
F.

céltartalékok
KöteIeZettségek
l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek
lll. RöVid lejáratú kötelezettségek

G.

passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Ny.V.:6.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerúsített éVes beszámoló eredménY-kimutatása

]_.

elóző év
helyesbítése

összesen

VállalkoZási teVékenység

AlapteVékenység
előzó év

(Adatok ezer fornlban.)

tárgyéV

előző év

e]őző év

helyesbítése

tárgyév

előzó év

tárgyév
előzó év
helyesbítése

nettó árbevétele
Értékesítés

2. Aktivált saiát teliesítmények

értéke

3. Egyéb bevételek

4 L97

Lo 467

4 L97

Lo 467

707

a62

7o7

a62

2 647

a a44

2 64L

B a44

4 L97

70 467

4 I97

Lo 467

7 625

Lo 461

7 625

Lo 467

3 594

10 509

3 594

10 5o9

ebből:
-

taqdíj

_

alapítótól kapott beíizetés

-

támogatások

4, Pénzügyi műVeletek bevételei

ossZes beVétel (1+-2+3+4)
ebból: közhasznú tevékenység

bevetelel

5. Anyagjellegű ráíordítások
6. személyi jellegű ráfordítások
ebbcil: vezetó tisztséoviselók

jUttatásai

7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráíordítások
_Pénzügyi múVeletek
ranordltasal
9,
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melléklete I px-tlz

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági

l"",,tsl

l
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szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:
,Ass LÁ.}os

Az egyszerúsített éVes beszámoló eredménY-kimutatása 2.
előző év

B, összes ráfordítás

(5+6+7+8+9)

ebból: közhasznú tevékenvséo

ráfordításai

c. AdóZás elótti eíedmény(A-B)

előző év
helyesbítése

(Adalok ezer folintban.)

osszesen

Vállalkozási tevékenység

A|aptevékenység
táígyév

előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

előzó év

előzó év tárgyév
helyesbítése

3 594

10 5o9

3 594

10 509

3 594

10 509

3 594

10 509

603

-42

603

-42

603

-42

6o3

-42

7 600

L1,zao

7 600

L! zlo

Lo2

135

Io2

135

10. Adóf izetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (c-1o)

Tájékoztató adatok
A, Központi költségvetési
tamogatás
ebből: normatíV támogatás

B. Helvi önkormánvzati

költséÓVetési támo!atás
eDDol: normaIlV tamogatas

c. AZ EuróDai Unió strukturális
alapiaiból, ílleNe a kohézids
Alaijból nyúitott támoqatás
D. Az EUroDai Unio költseovetéséból üaqy más államiól,
nemzetközi szervezettól
származó támogatás

E. A szemelvl lovedelamado
meqhatározótf részének adóző

rendelkezése szerinti

íelhasználásáíól sZóló 1996. éVi
CXXVl.törvény alapján kiUtalt

F. KöZszolgáltatási

bevétel

Az adatok kön}^,/vizsgálattal alá vannak

támasztva.
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1.

szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 NéV: szervezet

EEEE
neve:

lányítószám:
közterület

Házszám:

Település:

emelet:

Lépcsőház:

szervezeti egység

1.1 NéV:

lrányítószám:

[-----l

Település:

közterület neve:

Közterület

Hérzszám,.

=melet:
L.3 Bejegyző l Jogi személlyényilvánító határozat száma:
1.4 Nyilvántartási
1.5 szervezet

l------l

szemi (Anyaszeyezet")

Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 szerv__ezet / Jogi személy szervezeti egység
ASS JOZSEF
KepvlseloJeneK neve:
/

2. Tárgyévben Végzett

jellege:

m-ffi-

6 6

4

EEEEEEEE-E-EE

alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

áulentikus

irént elk{itel€zén és ez
sz,*kmái, ftiizmüVd6dési, hagy§mányórzö,

hőgy§máfiyí€ltáró
összsfü'gti§a. tevékenys€ülq
szerv€zésÉnek s€gitése, a szakméi és a heg},omliny6rz6 éíd€kek érrrén]aesítés€loJlturáia

(

3.

Közhasznú tevékenységekbemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

ruÉpzerue MEGóRZÉSE Ápol-ÁsA

3.2 Közhasznú levékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.EVl

cLxxV ToRVENY

MlNDEN KOROSZTÁLY
3.4 KöZhasznú tevékenységból részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység íóbb eredményei:

NtsPZEliltEl FF.tffiRAMü}KüNJ vERsE$ITEKEN,ToVÁ.BBKEPZE5EKEN l.|ATAFtozoTTAltl ERZEKEl
szAKMAl .rÁnr*ssÁe ELMÉLyüLÉsE,A TuDATos zENEl HAGyoMÁNyÁperÁs enősöóÉse.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I pr-laz
l

l",,|Pfl
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szervezet l J09i személy szervezeti egység neve:
,Ass
LAirOs

5.

cél szerinti iutattások kimutatása

(Adaíok ezer forinLban.)

5,1

cél szeíinti jUttatás megnevezése

5.2

cél szerinti jUttatas megnevezése

Előző év

Tárgy éV

cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

íárgyév

E|őző év
0

0

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)'

0

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze§en)

6.

0

0

Vezetó tisztségviselőknek nyúitott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (7)

Tárgyév (2)
0

6.2

TisztSég

A.

Vezető tisztségViselőknek nyúitott
Juttatás (mindösszesen):

Ny.V.:6.3 A nyomtatvány paPír alapon nem küldhető be!
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0

Tárgy év (2)

0

0
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tÁJrB§

Közhasznú iogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév (2)

E|őző év (L)

AIapadatok
B. ÉVesösszes bevétel

4 r97

Lo 467

t02

135

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+D]

4 095

10 332

H. Összes ráfordítás (kiadás)

3 594

].0 509

3 594

10 509

603

-42

15

17

ebből:

c. A személvi ióvedelemadó meohatározott részének az
adózó rendákézése szerinti felhásználásáról szóló
1996. éVi cxxv|. törVény a|ápián átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az EuróDai Unió strukturális alaDiaiból. illetve

a Kohéziód Alapból nyúitott támogátás

l.

Ebból személyi iellegú ráfordítás

J. Közhasznú tevékenységráfordítá§ai
K, TárgyéVi eredmény

érdekúönkéntes

Erőfor r ás

e l l átoftság

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2

>

m

utató

i

Mutató teljesítése
Nem
lgen

1.000,000, - Ft]

Ectv, 32. § (4) c) [(l1+l2-Al-A2y(Hl+H2)>=0,25]
T

ársad al m i támogatottság

m

utató

tr

tr

!

tr

!

B

Ectv. 32. § (4) b) [K7+K2>=0]

i

Mutató teljesítése

Ectv, 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02]

!

Ectv, 32, § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,5]

tr

Eclv, 32, § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 íő]

Ny.V.:6.3 A nyomtatvány papííalapon nem küldhető be!
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neve:

t_á_ro.s
.

Támogatási program elnevezése:

VAss LA;rcs

T

vEszPRÉM MEGYE| GYERA'EK ÉslF.rúsÁGl KöZALAP

Támogató megnevezése;

köZponti költségVetés

önkormán}zatiköltségvetés

Támogatás forrása:

!
!

nemzetközl íorrás

!

más gazdálkodó

B

ü7,ü1._2f16.o?.31.

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg;

108 000

-

ebból a tárgyéVre jutó összeg:

-

tárgyéVben felhasznált összeg:

-

tárgyéVben folyósított összeg:

108 000
1o8 ooo
108 000

Támogatás típUsa:

visszatérítendő !

Vissza nem

térítendó m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése iogcímenként
Személyi
Dologi

108 000

Felhalmozási

osszesen:

1o8 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöVeges bemutatása:
}ofllr'. VA55 t_A^}os NÉPZENE| T

íuK EL.

Az üzleti évbé

Ny,V,:6,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.02.16 18.46.18

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A.55

LA.rss

Támogatási program elnevezése:

Ass LA;ros NEPZENE| vERsEiIY
EMBER|

Támogató megneveZése:

l

uűvelónÉsl ÉsutlvÉszpl FóoszTÁLy

központi költségvetés
önkormányzati költségVetés
TámogatáS forráSa;
nemzetközi íorrás
mas gazdálkodó

$9.ü1._2o1§.lz.31.

Támogatás időtartama:
Támogatási össZeg:

T,MEDEAEEl

E

!
!
!

1 000 000

- ebből a tárgyéVre jutó öSszeg:

1000 ooo

-

tárgyéVben felhasznált összeg:

-

tárgyéVben íolyósított összeg:

Támogatás típusa:

1 0oo ooo

1000 0o0

Visszatérítendő !

Vissza nem

térítendőE

TárgyéVben felhasznált összeg részletezése iogcímenként
sZemélyi
Dologi

1 000 000

Felhalmozási

összesen:

1 000 000

Támogatás tárgyéVi felhasználásának szöVeges bemutatása:
]{APIJ r r TÁ|H{"}[iATA5T A

vÁ55 LAiPos NEPZENE| vERsENf KARFAT MEDENCE|

Az üzleti éVben vT zeII

ToDD
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Nyomtatva: 2017,02.16 18.46.19

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A55 LA:Ios
Támogatási program elnevezése;

Ass

AtÁP

KUL

Támogató megnevezéSe:

kCjZponti költségVetéS

B

önkormányzatikóltségvetés

!

Támogatás forrása:
nemzetkózi íorrás
más gazdálkodó
_2o16.11.19.

Támogatás időtartama:
Támogatási össZeg:

!
!

600 000

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyéVben felhasznált összeg;

-

tárgyéVben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

soRozAT

Tov,

t A*ros

600 000
600 000
600 ooo

ViSszatérítendó

!

Vissza nem

térítendó B

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcímenként
sZemélyi
Dologi

600 o00

Felhalmozási

összesen:
|{,AP(}TT

600 o00

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöVeges bemutatása:
TAMOGATAST A VASs LAJOS NEPUENE| TOVABBKÉPZEs SÚROZAT
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

,Ass t A]ro-s
T,

Támogatási program elnevezése:

AR

Támogató megnevezése:

Támogatás íorrása;

központi költségVetés

B

onkormányzatiköltségvetés

!

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
-2016.12.31.

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

45o ooo

-

ebből a táígyéVrejutó összeg:

-

tárgyéVben felhasználl összeg:

-

tárgyéVben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

!
!

450 000
450 000
450 000

Visszatérítendó E

Vissza nem

térítendőB

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
személyi
Dologi

450 000

Felhalmozási

összesen:

450 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöVeges bemutatása:

EAP0TT TA|uoLGATAST A

vAss t-! ,§s NÉPZENE| szovETsEG A
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szervezeti egység neve:

Ass LAros
Támogatási program elnevezése:

KUL

Támogató megnevezése;

Támogatás forrása:

központi költségvetés

m

önkormányzatikölGégvetés

n

nemzetközi íorrás
más gazdálkodó
_2B16.12.31.

Támogatás időtanama:
Támogatási összeg:

!
!

760 000

-

ebből a tárgyéVre jUtó összeg:

-

tárgyéVben íelhasznált összeg:

-

tárgyéVben íolyósított összeg:

Támogatás típusa:

Al-AP

760 000
760 ooo
760 000

visszatérítendő

Vissza nem

térítendó m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcímenként
Személyi
Dologi

760 000

Felhalmozási

összesen:

760 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöVeges bemutatása:
KAFGTT TAir§GATAsT A vA§s LA^los
A

Ny.V.:6,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be!

Nyomtatva: 2oL7.o2.L6 La.As.Lg

T,A

FEL.

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Támogatási program elnevezéseI

.oM ÁtíYos RÉG|óK RÉGIóK }IABYGMANYA x|. vAss
Er,{Y l€ÖzÉPDöI,ír6luerc ueeneruoezÉse

Támogató megnevezése:

:ETl KULTIrRAL|S ALAP

Támo9atás forrása:

köZponti költségVetés

E

önkormányzatiköltségvetés

!

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

1§

Támogatás idótartama:
Támogatási összeg:

PK-1,42

t-,A_ros

NÉPZENE

!
!

2 000 000

-

ebből a tárgyéVre jutó összeg:

-

táígyéVben felhasznált ósszeg:

-

tárgyéVben folyósított összeg:

2 0oo 000
2 0o0 ooo
0

Támogatás típusa:

Visszatérítendő !

Vissza nem

térítendőm

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
személyi
Dologi

2 0o0 000

Felhalmozási

ósszesen:

2 000 0oo

Támogatás tárgyéVi felhasználásának szöVeges bemutatása:

xl.VAss t-ÁJ{ls NEPZENE| VERSENY KoZEPDoNTüNEK LEBoNtroLíTÁsÁttoz HAsZ$ÁLTUK FEL Á KAF0TT
5§zEGET.

Az üzlel

Ny.V.:6.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be!

Nyo mtatva: 2oL7.o2.L6 Ia.46.L9

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-L42

HAGYGMÁtíYos REcl6l{. REGlsK HAGYoMÁNY xl. vAss LA.}os NEPZ
Dönírő ÉsaÁrn MEGREI@EZÉSE
Ál-AP
KUL

Támogatási progíam elnevezése: yERsE!úY rcÁepÁr-tteoer,rcel
Támo9ató megneVezése:

köZponti költségVetés

B

önkormányzatiköltségvetés

!

Támogatás íorrása:
nemzetközi foííás
más gazdálkodó
11.$5.-2916.11.05,

TámogatáS időtartama:
Támogatási összeg:
-

1 300 000

ebből a tárgyéVre jutó összeg:

1 300 000

- tárgyéVben íelhasznált összeg:
-

táígyéVben folyósított ösSZeg:

Támogatás típUsa:

!
!

1 3o0 000
1 30o 000

Visszatérítendő !

Vissza nem

térítendőm

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként
SZemélyi
Dologi

1 300 00o

Felhalmozási

összesen:

1 300 000

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

xl. VAss LA.iros NtPzENEl VERSENY KÁRPÁT-MEDENCEI DöruróÉee ÉsA
lsznÁLrurc peL.

RE

Az uzletl evben Végzett fóbb tevéken

Ny,v.:6.3 A nyomtatvány papííalapon nem küldhetó be!

Nyomtatvai 2oI7.o2.L6 La.46.L9

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
szeívezet
,A.55

személy szervezeti

PK-t42

neve;

5z

t.A:}os

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezéSe:

Támogatás forrása:

. VAss LAro,s NEPZE El T
}ZAT MEGRENDEZÉSE
KUL
Át-AP

központi költségVetés

E

önkormányzatiköltségvetés

!

nemzetközi íorrás
más gazdálkodó
t}5.21._2016.ffi.27.

TámogatáS időtanama:
Támogatási össZeg:

TOVÁBBKEPZÉ

!
!

80o 0o0

-

ebből a tárgyéVre jutó összeg:

-

tárgyéVben íeIhasznált ósszegI

-

tárgyéVben íolyósított öSSZegl

Támogatás típUsa:

800 000
8o0 000
800 ooo

visszatérítendő !

Vissza nem

térítendő m

TárgyéVben felhasznált összeg részletezése iogcímenként
SZemélyi
Dologi

800 000

Felhalmozási

összesen:

800 o00

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöVeges bemutatása:

xÁlv. vA§!; LAlr{}s NEPZE^E| TABoR Es Áz
qpott ósszEGET.

Tüv

TUK FEL A

Az üzl

Ny.V.:6.3 A nyomtatvány papír alapon nem kúldhető be!

Nyomtatva: 2017.02.16 18.46.19

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-I42

A§s LArDs NEPZENE|
Támogatási program elnevezése:

,*ss r.n-rcs HÉpzer,lel 5ZöVET5ÉG MűKoDÉSÉNEKTÁMBGÁT.

köZponti költségVetés

B

önkormányzatiköltségvetés

!

TámogatáS foríáSa;
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
-2|t16.03-2tl.

Támogatás időtartama:
TámogatáSi összeg:

!
!

700 000

-

ebből a táígyéVrejutó összeg:

-

tárgyéVben íelhasznált összeg:

-

tárgyéVben folyósított összeg:

Támogatás típUsaI

TAsKEZEl

T

Támogató megnevezése:

700 0oo
7oo 0oo
7o0 000

Visszatérítendő !

Vissza nem

térítendó E

TárgyéVben felhasznált összeg részletezése iogcímenként
SZemélyi
Do og

700 000

Felhalmozási

összesen:

vAss

700 o00

Támogatás tárgyéVi felhasználásának szöveges bemutatása:
LÁJ$o§

Ny.V,:6.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

A TAM0GATÁ§T.

Nyomtatva: 2ot7.o2.L6 L8.46.I9

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Támogatási progfam elnevezése:

vAss LA.los

vERsE}fy

PK-,],42

T

zRT

Támo9ató megneVezése:
központi költSégVetés

m

önkormányzati költségVetés
Támogalás íorrása:
nemzetközi forrás
más gaz dálkodó

txl.o1.-?016.11.30.

Támogatás időtaftama:
Támogatási ösSzeg:

1 000 000

-

ebból a tárgyéVre jutó összeg:

-

tárgyéVben felhasznált öSszeg:

-

tárgyéVben íolyósított összeg:

Támogatás típusa:

!
!

1 000 000

1000 0o0
1000 000

Visszatérítendő !

Vissza nem

térítendő B

TárgyéVben íelhasznált összeg részletezése iogcímenként
sZemélyl
Dologi

1 000 000

Felhalmozási

összesen:

1 000 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöVeges bemutatása:

VÁss LA}os NEFZENE| VERsENY

TUK FEL Az {isszEgET.

Az üzleti évben

Ny.V.:6.3 A ]ryomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2or7,o2.L6 7a.46,L9

